Vaccinuri si recomandari privind vaccinarea
Vaccinul este un preparat biologic care conține microorganisme omorâte sau atenuate, ori
fragmente ale acestora. În urma administrării vaccinului, apare un răspuns imun ( de apărare), care
ne protejează împotriva bolii produse de microorganismele patogene.
Vaccinarea și termenul de vaccin au fost introduse de Edward Jenner, medic englez care,
în 1796, a realizat prima imunziare împotriva variolei.
Astăzi, vaccinarea salvează anual peste trei milioane de vieți din întreaga lume, conform
estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Atunci când acoperirea vaccinală este
ridicată, numărul persoanelor care contractează boala se reduce considerabil.
În lipsa vaccinarii sau atunci când acoperirea vaccinală scade sub 90%, sunt probabile
reapariția bolilor și manifestările epidemice.
Unul dintre cele mai importante rezultate ale vaccinării a fost eradicarea variolei. Ultimul
caz de variolă naturală a fost înregistrat în Somalia în 1977, potrivit OMS, ceea ce a dus la
încetarea vaccinării variolice. Și pentru alte boli, OMS are ca țintă eradicarea (poliomielita,
rujeola), iar dacă acest deziderat va fi atins și în cazul acestor boli, vaccinarea va înceta.
Vaccinurile sunt mai sigure și mai eficace decât marea majoritate a produselor
medicamentoase, producerea lor fiind extrem de minuțios controlată. Deși rare, contraindicațiile
vaccinării trebuie respectate, conform indicațiilor medicale.
Vaccinarea împotriva bolilor contagioase și periculoase, ca rujeola, este o prioritate
națională. Vaccinul ROR reprezintă o soluție sigură, disponibilă și eficientă pentru a proteja viața
și sănătatea copiilor.
Ministerul Sănătății folosește toate pârghiile de acțiune și toate instrumentele pe care le are
la dispoziție pentru a imuniza cât mai mulți copii.
Însă, pentru a avea succes deplin, este important ca această campanie de vaccinare să fie
sprijinită de către părinți și de către toate instituțiile implicate în asigurarea serviciilor de sănătate
publică. Ministerul Sănătății va continua campania de vaccinare împotriva rujeolei până când
fiecare părinte va fi corect informat cu privire la necesitatea vaccinării împotriva bolilor
contagioase.
Specialiștii atrag atenția asupra importanței respectării schemelor naționale de vaccinare
pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă împotriva bolilor prevenibile prin vaccinare. De
exemplu, unele dintre aceste afecțiuni, așa cum este tusea convulsivă, sunt mai periculoase dacă
apar în primele luni de viață, în timp ce altele, inclusiv rujeola, tetanosul și difteria pot fi fatale
la orice vârstă.
Campania de vaccinare este continuă şi este necesară o acoperire vaccinală de 95% pentru prima
şi a doua doză de vaccin RRO pentru atingerea nivelului de imunitate a populaţiei pentru a
întrerupe transmiterea endemică.

